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Οι διαδικασίες που
απαιτούνται για τη
σύσταση ενός αθλητικού
σωµατείου
Οι νόµοι που διέπουν την
οργάνωση και λειτουργία
του αθλητικού σωµατείου

∆ρ.
∆ρ. Κουστέλιος Αθανάσιος,
Αθανάσιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αθλητικοί Φορείς




Αθλητικό Σωµατείο
Αθλητική Ένωση
Αθλητική Οµοσπονδία







Τµήµα Αµειβοµένων
Αθλητών
Αθλητική Ανώνυµη
Εταιρεία
Σύνδεσµοι
Αθλητικών Ανωνύµων
Εταιρειών

2. Καταστατικό
3. Εκλογή προσωρινής
διοικούσας επιτροπής
4. ∆ικαστική αναγνώριση
από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο





Αθλητικό Σωµατείο


Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου
1. Απόφαση ίδρυσης από 20
τουλάχιστον πρόσωπα
(άρθ.
άρθ. 2)



Αθλητικοί Φορείς
Σύσταση αθλητικού
σωµατείου
Καταστατικό αθλητικού
σωµατείου
∆ικαιώµατα αθλητικού
σωµατείου
Απαγορεύσεις
αθλητικού σωµατείου
Υποχρεώσεις αθλητικού
σωµατείου

«Ένωση φυσικών προσώπων µε κύριο σκοπό τη
συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συµµετοχή
τους σε αθλητικούς αγώνες»
αγώνες» (άρθ.
άρθ. 1)

Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου

5. Κοινοποίηση της
δικαστικής απόφασης
στον οικείο Νοµάρχη

7.

∆ηµοσίευση του
καταστατικού στο
αρµόδιο Πρωτοδικείο

6. ∆ηµοσίευση περίληψης
της δικαστικής απόφασης
σε:
σε:
α) ηµερήσια εφηµερίδα
της έδρας του σωµατείου
β) στο Ταµείο Νοµικών

8.

Εγγραφή στην οικεία
αθλητική ένωση ή
οµοσπονδία

9. Ειδική αθλητική
αναγνώριση από τη
Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού (ΓΓΑ)
ΓΓΑ)
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Μέλη Αθλητικού Σωµατείου

Εγγραφή σε Αθλητικό Σωµατείο

 Τουλάχιστον 20 (άρθ
(άρθ.. 2
παρ.
παρ. 1)



Αίτηση στο ∆Σ
(άρθ.
άρθ. 2 παρ.
παρ. 2)

 Αριθµός µελών
απεριόριστος



Πρόταση δύο µελών
(δεν απαιτείται πρόταση
αν πρόκειται για
διακριθέντες αθλητές –
άρθ.
άρθ. 2 παρ.
παρ. 3)

 ∆εν επιτρέπονται
διακρίσεις µελών (µόνο
αναγνώριση "επίτιµων")
επίτιµων")



∆ιαγραφή από Αθλητικό Σωµατείο


Σύµφωνα µε καταστατικό &
Αστικό Κώδικα



Μη συµπληρωµένο το 18ο
18ο
έτος της ηλικίας
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 1α
1α')



Τελεσίδικη ποινική καταδίκη
για ορισµένα εγκλήµατα
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 1β
1β')

Κωλύµατα εγγραφής µελών
Αθλητής πριν συµπληρώσει ένα (1) έτος
από την τελευταία συµµετοχή του σε
επίσηµο αγώνα (άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 4) (κατ
(κατ'' εξαίρεση εν



Προσωπικό - υπάλληλοι του σωµατείου
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 6)
Οι παρέχοντες έργο µε αµοιβή στο
σωµατείο



∆ικαίωµα ψήφου των
µελών µε την πάροδο
ενός έτους από την
εγγραφή τους (άρθ.
άρθ. 2
παρ.
παρ. 4) (εξαιρούνται
(εξαιρούνται τα
ιδρυτικά µέλη)
µέλη)

Στέρηση πολιτικών
δικαιωµάτων µε τελεσίδικη
δικαστική απόφαση
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 1γ
1γ')



Τιµωρία από την Ε.ΦΙ.
ΦΙ.Π.
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 1δ
1δ’ και άρθ.
άρθ. 130)



∆ιαιτητής ή εν ενεργεία
προπονητής οµαδικού αθλήµατος
ως προς το ίδιο άθληµα
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 2)



∆ιαιτητής ατοµικού αθλήµατος ως
προς το ίδιο άθληµα,
άθληµα, για την
εκλογή του ως µέλος του ∆Σ,
∆Σ, της
Εξελεγκτικής Επιτροπής ή
αντιπρόσωπος του σωµατείου σε
υπερκείµενη ένωση ή οµοσπονδία
(άρθ.
άρθ. 3 παρ.
παρ. 3)

Κωλύµατα εγγραφής µελών


Έµποροι αθλητικών ειδών



Μέτοχοι,
Μέτοχοι, εταίροι,
εταίροι, διαχειριστές εταιριών µε
αντικείµενο την κατασκευή αθλητικών
ειδών,
ειδών, για την εκλογή τους ως µέλη του
∆Σ,
∆Σ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή
αντιπρόσωποι
του
σωµατείου
σε
υπερκείµενη ένωση ή οµοσπονδία



Πράκτορες ΠΡΟΠΡΟ-ΠΟ και στενοί συγγενείς
τους (για τα ίδια µε το προηγούµενο
αξιώµατα)
αξιώµατα)



Έκπτωση από µέλος µε διαπιστωτική
πράξη ∆.Σ. ή Γ.Γ.Α. (άρθ
(άρθ.. 3 παρ.
παρ. 7)

ενεργεία αθλητές ορισµένων αθληµάτων µπορούν να
εγγραφούν ως µέλη αθλητικού σωµατείου µόλις
συµπληρώσουν το 35ο
35ο έτος της ηλικίας τους – άρθ.
άρθ. 3
παρ.
παρ. 5)


Απόρριψη αίτησης
εγγραφής ή παράλειψη
έκδοσης απόφασης
εγγραφής
προσβάλλεται στο
Μονοµελές
Πρωτοδικείο

Κωλύµατα εγγραφής µελών





Έγκριση από το ∆Σ µέσα
σε 60 µέρες
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Περιεχόµενο Καταστατικού
(άρθ. 5)

∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ)


Μέλη:
Μέλη:
5 έως 15 (άρθ
(άρθ.. 4 παρ.
παρ. 1)



Θητεία:
Θητεία:
1 έως 3 χρόνια (άρθ.
άρθ. 4 παρ.
παρ.
1)



Ιδιότητα µέλους:
µέλους:
τιµητική και άµισθη (άρθ.
άρθ. 4
παρ.
παρ. 4 - επιτρέπονται έξοδα
κίνησης,
κίνησης, διαµονής,
διαµονής, διατροφής)
διατροφής)





Έκπτωση µέλους:
µέλους:
αν συνάψει σύµβαση εργασίας,
εργασίας,
ανεξάρτητων υπηρεσιών,
υπηρεσιών,
έργου προµήθειας ή άλλης
σύµβασης µε οικονοµικό
αντάλλαγµα µε µέλη του ∆Σ ή
στενούς συγγενείς τους ή µε
νοµικά πρόσωπα στα οποία
αυτοί µετέχουν (άρθ.
άρθ. 4 παρ.
παρ. 2)



Αρχαιρεσίες



Συγκρότηση Οργάνων



Σύγκληση - συµµετοχή
στις Συνελεύσεις



Λειτουργία - οργάνωση
σωµατείου



Λήψη αποφάσεων





Όργανα σωµατείου

Καθορισµός - ίδρυση διάλυση κλάδων
άθλησης



Κάθε άλλο σχετικό θέµα

Με δικαστική απόφαση

Βιβλία
(άρθ. 6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μητρώου µελών
Πρακτικών Συνεδριάσεων
Γενικών Συνελεύσεων (ΓΣ)
ΓΣ)
Πρακτικών Συνεδριάσεων
∆ιοικητικού Συµβουλίου
(∆Σ)
∆Σ)
Εσόδων - Εξόδων
Περιουσιακών Στοιχείων
Πρωτοκόλλου
εισερχόµενων και
εξερχόµενων εγγράφων





∆ικαιώµατα

Θεώρηση βιβλίων από το
Νοµάρχη (άρθ.
άρθ. 6 παρ.
παρ. 2)



Συνέπεια παράβασης:
παράβασης: Η
ανάκληση ειδικής αθλητικής
αναγνώρισης (άρθ.
άρθ. 6 παρ.
παρ. 3)



Ορίζονται από το
Καταστατικό (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 1)
Αντίτιµο για εκµάθηση
αθληµάτων (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 2 - δεν



∆έχεται δωρεές (άρθ.
άρθ. 7
παρ.
παρ. 3)



υποχρεούνται σε αντίτιµο οι αθλητές)
αθλητές)

Συνάπτει συµβάσεις
χορηγίας ή διαφήµισης
(άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 4)



Λαµβάνει οικονοµικό
αντάλλαγµα κατά τις
µετεγγραφές αθλητών
(άρθ.
άρθ. 33 παρ.
παρ. 3)

Υποχρεώσεις


Ορίζονται από το Καταστατικό (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 1)

Απαγορεύσεις


Χρήση επωνυµίας,
επωνυµίας, εµβλήµατος και άλλων διακριτικών για
εµπορική διαφήµιση ή οικονοµική εκµετάλλευση (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ.
4)

Συστέγαση µε εµπορική επιχείρηση



(επιτρέπεται µόνο η
συστέγαση σωµατείου µε ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισµό ή εργασιακό
χώρο αν ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία τους - (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 5)



Συµµετοχή σε µη εγκεκριµένους από την οµοσπονδία
αγώνες (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 6)



Εκποίηση ή αλλαγή χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

(άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 9) (εκτός
(εκτός αν χρειάζονται άλλες για κάλυψη αναγκών,
αναγκών, οπότε
αποφασίζει η ΓΣ µε πλειοψηφία 2/3 και εγκρίνει το ∆ικαστήριο)
∆ικαστήριο)
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∆ιάλυση


Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Με τη διάλυση και µετά την εκκαθάριση τα
περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού (άρθ.
άρθ. 7 παρ.
παρ. 10)



Απόφαση αρµόδιου Υπουργού για
τον
Αθλητισµό
ή
άλλου
εξουσιοδοτηµένου προσώπου,
προσώπου, αν
το σωµατείο:
σωµατείο:



Είναι µέλος αθλητικής ένωσης ή
οµοσπονδίας και πληρεί τις
προϋποθέσεις του καταστατικού
τους (άρθ.
άρθ. 8 παρ.
παρ. 1α
1α’)



∆εν έχει ως επωνυµία:
επωνυµία: το όνοµα,
όνοµα,
επωνυµία,
επωνυµία, έµβληµα,
έµβληµα, σήµα ή άλλο
διακριτικό γνώρισµα εµπορικής
επιχείρησης (άρθ.
άρθ. 8 παρ.
παρ. 1β
1β’)



Έχει επωνυµία διατυπωµένη στην
ελληνική γλώσσα (άρθ.
άρθ. 8 παρ.
παρ. 1γ
1γ’)



Έχει εγκεκριµένο καταστατικό
από
το
Πρωτοδικείο
και
πιστοποιητικό
εγγραφής
στο
.
βιβλίο σωµατείων αυτού (άρθ.
άρθ 8

παρ.
παρ. 1δ
1δ’)


Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο
νόµος (άρθ.
άρθ. 8 παρ.
παρ. 1ε
1ε’)

(επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των
παραπάνω
διακριτικών
γνωρισµάτων
ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισµού ή
εργασιακού χώρου αν το σωµατείο
ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία τους)
τους)

Πρακτικές εφαρµογές


Βρείτε ένα καταστατικό
ενός αθλητικού
σωµατείου και κατόπιν
προσπαθήστε να
εντοπίσετε:
εντοπίσετε:







Πρακτικές εφαρµογές

τα όργανα σωµατείου
τη συγκρότηση οργάνων
τη λειτουργία οργάνωση σωµατείου
τον καθορισµό - ίδρυση
- διάλυση κλάδων
άθλησης του σωµατείου

Θέµατα συζήτησης




Ο σωµατειακός αθλητισµός έχει ως στόχο “τη
συστηµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη των
δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συµµετοχή τους
σε αθλητικούς αγώνες”
αγώνες”.
Πιστεύετε ότι στις ηµέρες µας υπάρχουν και άλλοι
στόχοι που µπορούν να επιτευχθούν από τα αθλητικά
σωµατεία;
σωµατεία;



Χρησιµοποιήστε την ιστοσελίδα της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού και βρείτε τον αριθµό των
ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων για την περιοχή
της Θεσσαλίας.
Θεσσαλίας. Κατόπιν,
Κατόπιν, προσπαθήστε να σχολιάσετε
τα αποτελέσµατα της έρευνας σας.
σας.



Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού:
Αθλητισµού: www.sport.gov.gr
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Επίλογος


Ο σωµατειακός αθλητισµός αποτελεί σηµαντικό τοµέα
του ελληνικού αθλητικού οικοδοµήµατος



Ωστόσο,
Ωστόσο, η σύσταση και η διοίκηση των σωµατείων
απαιτεί εξειδικευµένα διοικητικά στελέχη,
στελέχη, τα οποία θα
είναι σε θέση να συνδράµουν και να κάνουν πιο
αποτελεσµατικό
το
έργο
των
εκλεγµένων
εκπροσώπων των διοικήσεων των αθλητικών
σωµατείων
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